ת  9יםות נאיביות וכםידה  9עיכה

דזד פזכדק ,שמריהז רזזכר ,אריה מהרשק ,המ Jה;; האקדמ 1ת ;הנדסה אורט בראודה
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תפיסות נאיביות הן תפיסות לא-מדעיות
אודות המציאות .הן נרכשות מתוך התנסות

r.:
r.:

....
....
=
r.:
....
....

וב.

יייי

היומיום ,פרשנות "השכל הישר"

~

ובהשפעת תפיסות שרווחות בתרבות.

r.:

=

סטודנטים מגיעים ללימודים אקדמיים
מצוידים בדעות נאיביות בתחומים שונים.

לעתים קרובות תפיסותיהם הנאיביות
מנוגדות לתפיסות המדעיות ומפריעות
ללמידה ולהטמעה של ידע מדעי .מחקרים
גילו שלקורסי מבוא במדעי החברה
ובמדעים מדויקים השפעה מזערית על
תפיסות נאיביות .המאמר מציג למרצים את
הפער הקיים בין תפיסותיהם לבין תפיסות
הסטודנטים ומציע לפעול לצמצומו
באמצעות שיטות הוראה הולמות.

תפ  OIות  Jא  Iנ  Iות מוכ עקרו Jות מדע  IIמ
באחד מקורטי המבוא למדעים הרהר המרצה בקול רם

בעניין מיקומנו ביקום. 2האם אנו ,בדומה לאלקטרון ,חגים
טביב השמש המשולה לגרעין האטום ,או שאנו דווקא
מצויים במרכז המערכת? בירור הטוגיה עם מאזיניו
הצעירים לא הותיר טפק כי כולם מחזיקים בדעה המדעית,
הגורטת שהשמש נמצאת במרכז .המרצה הוטיף לחקור,
מדוע אתם חושבים כך? השתרר שקט; אף לא אחד

דוד פונדק

מטטודנטים ידע להטביר את האמת המדעית שרכש עוד
בגן הילדים .מבוכה זו היא טממן של תרבות העברת מידע
מדעי שאינו מתיישב עם התפיטות הנאיביות הרווחות

בציבור ,אך נרכש כמוטכמה ,מבלי שהוא מובן לאשורו
לציבור.

הפער שבין הניטיון היומיומי לבין ההכללה הביקורתית,
בין השכל הישר לבין התפיטה המדעית על מורכבויותיה,
מרצים רבים טוברים כי הרצאה בנויה היטב ומרתקת

בין שגרת הלשון לבין הבנת המושג המדעי לעומקו

תיטיב להעביר את הידע והרעיונות המדעיים לקהל

בהקשרו המדויק

השומעים .דא עקא ,לעתים קיימים חטמים קוגניטיביים

אלפי שנים ,ובשני העשורים האחרונים גם את הקהילה

טמויים ,המונעים מהטטודנטים הטמעה יעילה של הטוגיות

החוקרת תהליכי למידה .השיעור הגבוה של טטודנטים

הנדונות .מחקרים רבים מראים כי אחד החטמים הנפוצים

שנכשלים בלימודי מקצועות היטוד במוטדות להשכלה

-

מעטיק את קהילת הפילוטופים זה

בתהליך הלמידה הוא עמדתו הראשונית של הטטודנט

גבוהה באר'( ובעולם ,מטריד רבים מחברי הטגל

ביחט לחומר הנלמד .עמדה ראשונית זו מכונה בטפרות

לדעתנו ,תפיטות נאיביות של טטודנטים הן גורם מרכזי

בשם "תפיטה נאיבית" .לדוגמה ,יש הטוברים כי השמש

לקשיי ההתמודדות עם התרבות המדעית.

האקדמי • 3

טובבת את האר'( ואינם מטמיעים את האמת המדעית

המקובלת ,למרות נוהגם להצהיר עליה כמט שפתיים.
תפיטות נאיביות הן "חוכמות חיים" שאינן עולות בקנה

החברה שנולדנו וגדלנו בה מקנה לנו את תפיטותינו
הנאיביות על העולם .תפיטות אלו מתייחטות לדרכי רפוי

אחד עם הידע המדעי .הן מתגבשות מתוך התנטות

מחלות ,להתמודדות עם בעיות כלכליות ,להתייחטות אל

יומיומית ובהשפעת תפיטות תרבותיות .המחזיק בתפיטות

המרחב שבו אנו מתפקדים או לתכנון מהלכים בהתחשבות

נאיביות נוטה להכללות יתר ולהתחפרות ואי-ויתור על

בטיכונים וטיכויים .תחום השיווק ,לדוגמה ,התגבש לכלל

תפיטתו ,בניגוד לגישה המדעית המבוטטת על חקירה

תחום מדעי אקדמי במהלך העשורים האחרונים ובמטגרתו

שיטתית ועל הטלת טפק מתמדת .היחשפות טטודנטים

פותחו תיאוריות ומודלים המעמידים את הצרכן ואת צרכיו

לתיאוריות מדעיות בקורטי מבוא עלולה ליצור בהם

במרכז ההוויה ותשומת הלב העטקית .הארגון ,כך גורטים

תחושה של דיטוננט והתנגדות לידע המדעי  .בדרך זו

עקרונות השיווק ,אמור לכוון את עצמו כדי לתת מענה

מתפקד הלומד בשני מישורים :במישור הלימודים ,שבו

שיווקי לצורכי הלקוח .מדובר בתהליך ארוך ,הכרוך

עליו למלא אחר דרישות פורמאליות ,ובמישור היומיומי

בהשקעת משאבים לשם הבנת הצרכים ועיצוב המענה

שבו שולטות תפיטותיו הנאיביות .ניגוד זה מעכב תהליכי

הנכון .חרף זאת ,נראה כי בציבור הרחב רווחת תפיטה

למידה .

נאיבית בכל האמור לעקרונות השיווק .נראה כי הציבור

'רז'.
זר'

זוז פונזק  -ראש יחיזת התקשוב בלמיזהdpundak@ort.org.il .
שמריהו רוזנר  -נשיא המכללה shrozner@ort.org.il .

זר' אריה מהרשק

-

ראש המחלקה להנזטה תעשיה וניהול.

a_m@netvision.net.il

תופש את הארגון העטקי כגוף שמטרתו העיקרית

והראשית היא צבירת רווחים .טוגיות כגון צורכי הלקוח,
אתיקה וחשיבה לטווח רחוק נתפטות כחשובות פחות

לארגון·

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל

אריה מהרשק

תפיטות נאיביות רווחות נם לנבי תחומי מדע שנובשו

לפני מאות שנים .נלילאו נתקל בהתננדות כשביקש להנו
על תפיטה חדשנית ,לפיה כדור הארץ נע במהירות של

 100,000קמ"ש במטלולו טביב השמש  . 4הדבר לא התקבל
על דעת איש .מניטיונם של תושבי בולוניה ,נטיעה בקצב

של 10

קמ"ש בדרכי המאה

ה , 17-

בענלה רתומה לטוט,

ממחישה היטב את ההבדל שביו תנועה לעמידה במקום .

תפי Oות נאיביות

כחסD

קוגניטיבי

בקור Oיי Oוד
כיצד ניתו לנהל דיאלונ אמיתי כאשר תפיטות נאיביות
מטרבות לפנות מקום לתיאוריות מדעיות? איך ניתו

לשכנע טטודנט החשוף כל ימיו לפרטומות ,כי מטרת
הארנוו היא לא רק למכור אלא לענות על צרכיו האמיתיים
של הלקוח ,אשר את מקצתם הוא עצמו טרם זיהה?

איך ייתכו  ,אם כו ,שכדור הארץ נע במהירות עצומה מבלי

שנחוש בכך? טביר יותר להניח שכדור הארץ נח במרכז
היקום .כתשובה לקושי זה ניטח נלילאו את חוק ההתמדה,
לפיו עצמים מוטיפים לנוע במהירות נבוהה מאוד נם כאשר

לא מופעל עליהם כוח כלל ,ואילו כדי לשנות במקצת את
מהירותו של נוף ,יש להפעיל כוח רב  .אך חרף הוותק
המופלנ של חוק ההתמדה ,קיים קושי עקבי בהקנייתו
לתלמידים • 5

לא רק השיווק )מדע צעיר( והפיזיקה )מדע ותיק(
מפנישים את הטטודנטים עם חוקים מדעיים שאינם

תואמים את ההבנות הבטיטיות ביותר שלהם על העולם.

הכימיה והמודל החלקיקי שאימצה ,לפיו העולם הוא חלל
ריק הזרוע חלקיקי חומר ,עומדת בטתירה לתורת הרצף
הברור לעיו .הביולוניה פירקה את הנוף השלם לרקמות,
תאים ואברונים .המתמטיקה הובילה לחקירת האינטוף
וליצירת מטפרים מדומים  .אחד הטטודנטים בקורט תורת

14

הקוונטים התקומם" :מעולם לא פנשתי תחום לימוד שבו
ניחתה עלי כמות נדולה כל-כך של אמיתות בלתי

מתקבלות על הדעת ,בפרק זמו קצר כל-כך" .תטכול זה
אינו שמור ללימוד תורת הקוונטים בלבד .הוא אופייני
לרוב תחומי המדע.

בקורטי מבוא רבים נדרש המרצה ללמד חומר בהיקף
נרחב  .הטטודנטים נדרשים להקדיש שעות רבות לחזרה

על החומר ,לתרנולו ולהעמקה בו .חרף המאמצים הרבים
שמשקיעים הטטודנטים ברכישת הידע ,מתלוננים המרצים

כי הטטודנטים אינם מבינים כהלכה את החומר

הנלמד• 2

חיזוק לטענה זו ניתו למצוא במבחני הבנה שנערכו

לטטודנטים .במבחנים אלה התבקש הטטודנט להתבונו
בתופעה ולנבא מה יקרה בתנאים מט וימים ,ללא שימוש
בחישובים מורכבים .לדונמה :כיצד ינוע טיל בחלל לאחר
שמנועו יחדל לפעול? או ,כיצד תניב אוכלוטייה בתנאי

מחטור? דיטטה  7חקר כך קבוצה של עשרים טטודנטים
שהשלימו קורטי יטוד במדע

בMIT -

וזיהה אצלם טדרה של

תפיטות נאיביות בנונע לדרך שבה פועלים הדברים בעולם.

אמונות אלו "עובדות" לעתים היטב ,ואילו במקרים רבים
הו מחטיאות את מטרתו ,אך הטטודנטים מעדיפים

להטתמך עליהו בכל פעם שהם מזהים בעיה בלתי מוכרת.
תפיטות אלו מקשות על הלומדים לפתור את הבעיה
באמצעות מודלים מורכבים הדורשים בירור של תנאים
טביבתיים .לדונמה ,טטודנטים שצפו בענלות מתננשות זו
בזו נשאלו על ידי המרצה אודות עוצמת הכוח שמפעילה,
2

התפיטות הנאיביות מהוות פינום חיוני לבניית תפיטה

מדעית .הו כלי הכרחי לפירוש המציאות עבור כל אדם
המתפקד בחברה טכנולונית .ניתו להשוותו למעכבי
הנביטה בזרעים ,הממלאים תפקיד חיוני במונעם נביטה
מוקדמת של הזרע בתנאים בלתי מתאימים ,ואשר טילוקם
עלול לפנוע בתהליך הנביטה .בתהליך המעבר מתפיטות
נאיביות למדעיות ,חשוב לשמור על איזוו ביו תמיכה

באמונו של הטטודנט ביכולתו לפתח אינטואיציה , 6לביו
טיפוח חשיבה ביקורתית כלפי אינטואיציה זו .קיימות
עדויות כי טטודנטים שלא נפרדו מהתפיטה הנאיבית
מתפקדים בשני מישורים :המישור הראשוו הוא מישור

לדעתם ,כל אחת מהענלות בזמו ההתננשות .מרבית
הטטודנטים נחלקו ביו שתי עמדות :האחת נרטה
ש"הענלה הנדולה שביו השתיים מפעילה כוח רב יותר
מפני שהיא מטיבית יותר"; ואילו לפי העמדה השנייה :

"הענלה הקלה מפעילה כוח רב יותר מפני שהיא נעה מהר

יותר לאחר ההתננשות" .עמדות אלו הובעו למרות
שהטטודנטים הכירו את חוק הפעולה והתנובה ,לפיו

-

הכוח שמפעיל עצם אחד על עצם שני שווה לזה שמפעיל
העצם השני על הראשוו  .האמונה ש"נדול יותר פירושו
חזק יותר" או "מהיר יותר פירושו חזק יותר" נברה אצל

הטטודנטים שנחקרו על הידע שלהם אודות חוק הפעולה
והתנובה.

הקורט ,שבו הם פועלים לכאורה מתוך ויתור על תפישתם
הנאיבית והחלפתה בנישה טכנית ,אך ללא ניטיוו לפתח
הבנה מדעית .בדרך זו הם נצמדים לתנובה אוטומטית
במצבים מוכרים .טטודנטים אלה מכירים רק את הפתרוו
שהוצנ בכיתה על-ידי המרצה ואינם טוטים ממנה לשם
ניווט במצבים חדשים ,שנם עליהם חלה התיאוריה
המדעית .המישור השני הוא מישור החיים ,שבו הם

מוטיפים להחזיק בתפיטה הנאיבית.

בעשורים האחרונים פותחו כלי מחקר רבים שנועדו

לבדוק את תפיטות הטטודנטים אודות חוקי יטוד מדעיים.

אחד מהכלים הללו , FCI (Force Concept Inventory ) , 8
בודק הבנה בטיטית של חוקי ניוטוו .שאלוו הFCI -

כולל

שאלות רב-ברירה ,שהתשובות השנויות שצורפו אליהו

עוצבו על בטיט ראיונות עם מאות טטודנטים ,שבהם
ביטאו הטטודנטים את תפיטותיהם הנאיביות .מתו
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תשובות נכונות לשאלות מושגיות דורשת הפעלת שיקול

יאמצו תפיטה מדעית ביחט למקצוע השיווק  .לבחינת

דעת הנשען על ידיעת חוקי מדע ,תוך ויתור על דעות

מידת השינוי בעמדות הטטודנטים אומץ מדד השיפור של

נאיביות  .תוצאות המחקר גילו כי טטודנטים שלמדו מדעים

הייק 9 -

•9

מבלי לעמת את תפיטתם הנאיבית עם החוק המדעי ,נטו

) 9 = (f-i) j (100-i

בניתוח השאלה להוטיף ולדבוק בתובנותיהם המוקדמות

כאשר:

-

בתפיטותיהם הנאיביות

-

i

במקום להשתמש בידע

המדעי  .כלומר ,הם העדיפו רעיונות שנרכשו במהלך

=
r.::

= אחוז הטטודנטים המחזיקים בתפיטות מדעיות

בתחילת הקורט

החיים על פני התיאוריה המלומדת ,עימה ,לשיטתם ,יש

לעבור רק את מבחן הטמטטר.

f

= אחוז הטטודנטים המחזיקים בעמדות מדעיות בטיום

הקורט

הייק הבחין בשלוש רמות שיפור  :רמת שיפור נמוכה

מחקר בעניין עמדות נאיביות של טטודנטים נערך
לאחרונה בידי מחברי מאמר זה בשתי מכללות  .נבחנה

מידת הנכונות של 207

ו-

כאשר , 9 < 0 .3

טטודנטים לוותר על עמדותיהם

רמת שיפור בינונית עבור

ורמת שיפור גבוהה עבור

, 0 .3::;:9::;:0 .6

9:::0 .6

הנאיביות בתחום תורת השיווק ,בעקבות לימוד הקורט
"מבוא לשיווק" .המחברים בחנו שישה היבטים כללים:

•
•
•
•
•
•

טבלה  1מראה כי למעשה לא חל שיפור משמעותי ביחט

השיווק המתמקד בצורכי הלקוח

שבין התפיטות הנאיביות לתפיטות המדעיות מתחילת

השיווק ככלי תכנוני בארגון

הקורט לטיומו  .אף שהקורטים והמרצים זכו לציונים

השיווק כיכולת אישית מולדת לעומת נרכשת

גבוהים במשוב הטטודנטים  ,הם לא יצרו שינוי משמעותי

השיווק כקוד עבודה בארגון

בתפיטותיהם המרכזיות של הטטודנטים בתחום

השיווק כאמצעי לקידום מכירות

לדוגמה  ,עדיין מרבית הטטודנטים ראו בהצלחה בשיווק

השיווק כמחויבות מתמדת

כישרון מולד יותר מאשר יכולת נרכשת .

בעקבות ראיונות עם טטודנטים ועיון בטפרות

מתוצאות המחקרים שהוצגו עד כה ניתן ללמוד כי אין

המקצועית והפדגוגית העוטקת בהוראת השיווק  ,פותח כלי
מחקר הכולל

36

היגדים בתחום השיווק .כל היגד הציג

את מקצוע השיווק  .כל אחד מששת ההיבטים היה מיוצג

היגד במדרג

5 ) 5-1

היגדים  .הטטודנט התבקש לדר ג כל

ייצג את מידת ההטכמה הגבוהה

ביותר( .השאלון הועבר פעמיים

-

לצפות לשינויים בתפיטות הנאיביות אם לא נעשה מאמץ
מיוחד לשנות אותן  .הבאת דוגמאות מאלפות להוכחת חוק

אמירה נאיבית או מדעית  ,ובחן טוגיה בתפיטת הטטודנט

בשאלון על ידי  4עד 9

השיווק .

מדעי אינן מטפיקות כדי לערער על תפיטה נאיבית
הנשענת על ניטיון החיים של התלמיד .לצורך ההצלחה
בקורט  ,מוכן לעתים הטטודנט לאמץ דעות אד-הוק

המתפוגגות טמוך

לטיומו • 10

בתחילת הטמטטר

ובטופו  .מרצי הקורט העריכו כי בעקבות הלימוד בקורט
יחול שינוי משמעותי בעמדות הטטודנטים ,ומרביתם

טבלה  - 1התפלגות )באחוזי  e (Dל תפי Oות ה Oטוד Jטי Dבקורס "מבוא ל  eיווק"
ביחס להיבטי e Dו Jי Dב  eיווק ,בתחילת הקורס וב Oיומו ,ומדד ה  eיפור
מועד

תפיסה

/

היבט

העברת השאלון

א  .צורכ י

לקוח

ב  .תכנון
באר ג ון

ג .יכולת

ד  .קוד עבודה

ה  .מכ י רות

נרכשת

ו  .מחויבות
מתמדת

מדעית

68

62

39

57

28

68

נאיבית

15

13

36

16

52

12

מדעית

71

63

36

59

28

70

נאיבית

11

14

36

16

51

9

0.094

0.026

-0.049

0.047

0.000

0.063

תחילת הקורט

טוף הקורט

9

על הגובה  4המסלול האקדמי המכללה למינהל
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 eיטות הוראה כהתמודדות עמ תפי Oות
 Jאיביות בכימודי מדע
שיעור גבוה של כישלונות בלימודי היטוד במדע היא

יושבים כמאה טטודנטים טביב שולחנות עגול י ם ,תשעה
ליד כל שולחן ,ועוטקים מרבית הזמן בפעילות חקר .
המרצה עבר מחזית הכ י תה  ,שם שהה קודם לכן במשך

בעיה מטרידה עבור מוטדות להשכלה גבוהה בכל העולם ,

מרבית זמן השיעור ,לקרבה מיידית לטטודנטים .קרבה זו

כולל מוטדות מובילים ,והוא מיוחט בחלקו לתפיטות

מקלה עליו לטייע להם בגישור בין התפיטות הנאיביות
לבין התפיטות המדע י ות .חרף החופש האקדמי הנקוט

הנאיביות של הטטודנטים.
נמצא ,כי כדי שיתחולל שינוי תפיטתי בנושאים מדעיים

הכרחי שיתקיימו ארבעה

•
•

תנאים : l l

הללו על מנת להתמודד עם אותן תפיטות נאיביות

התפיטה הקיימת מעוררת תחושת אי-שביעות רצון .

)  telligibleח (. i
•
•

התפיטה החדשה

המטרבות להיעלם  .בעקבות יישום שיטה זו  ,המופעלת זה
שלוש שנים

התפיטה החדשה מתקבלת על דעת הלומד

התפיטה החדשה

במוטד זה  ,חויבו הטטודנטים בנוכחות בשיעורי הקורטים

ירד שיעור הכישלונות בקורטי היטוד

ב , MIT -

בפיזיקה מ  20%-לכ . 8%-

מעוררת אמון בלומד ) .(plausible
פורייה )  - ( fruitfulמאפשרת

התמודדות עם מגוון בעיות רחב יותר ,בהשוואה

בניטיון לגלות ש י טות הוראה שישנו תפיטות נאיביות

של טטודנטים ,ערך הייק  9מחקר מקיף ,בו השתתפו
 6,542טטודנטים ,שלמדו ב 62-

לתפיטות הקודמות .

קורטי מכניקה  .הוא

השווה בין הוראה המפעילה את הטטודנטים ומחייבת קיום
מזור l l
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מהרו ו ארד החליט להתמודד עם התפיטות

אינטראקציה ביניהם  , 12, 11,10,8,2כפי שהופעלה ב 48-

הנאיביות באמצעות " הור א ת עמיתים" .לטטודנטים הוצגו

קורטים

במהלך השיעור שאלות מושגיות  ,ולצדן כמה תשובות

המורה בהרצאת נושאי הלימוד ,שהופעלה ב 14-

) (, N= 4458

לבין הוראה מטורתית ,בה מתמקד

כל טטודנט ענה על שאלון המחקר

קורטים

אשר

אפשריות המשקפות תפיטות נאיביות לצד תפיטות

) (. N= 2084

מדעיות .הטטודנטים התבקשו לבחור בתשובה הנראית

בדק א ת תפיטותיו בנושא כוחות ותנועה .הייק בחן את

FCI

להם .בהמשך השיעור התקיים דיון בין הטטודנטים

מ י דת השיפור שחל בתפיטות המדעיות של הטטודנטים בין

בנושא ,ושוב התבקשו הטטודנטים לבחור בתשובה הנכונה

ראשית הקורט לטיומו .תוצאות המחקר היו מובהקות וחד

לדעתם .התברר כי בעקבות דיון זה ו י תרו טטודנטים רבים

משמעיות  .הוראה מפעילה הובילה לשיפור בשיעור כפול

על הגישה הנאיבית לפתרון הבעיה  ,בה השתמשו בשלב
הראשון ,ואמצו פתרון מדעי  .השינוי התרחש בעקבות

הצגת עמדתם מול עמדות עמיתים המחזיקים בתפיטה

) (g= 0.48
המרצה

בהשוואה להוראה מטורתית המתמקדת בביצועי

). (g= 0.24

מכל הדו ג מאות הללו עולה שתהליכי למידה המאפשרים

מדעית  .לדעת מזור  ,העימות בין התפיטות השונות

לטטודנט לק יי ם דיאלוג בין התפיטות הנאיביות לתפיטות

מאפשר לטטודנט להבחין ביתרונה של ה ג ישה המדעית ל א

מדעיות  ,מאפשרים בניית מודל שבו מצויות שתי התפיטות

רק בפתרון תרגיל מורכב  ,א לא ג ם בשאלות איכותיות

בשיווי משקל  .14, 13הוויתור על התפיטה הנאיבית יתבצע

הדומות לאלו שהוא פוגש בחיי היומיום.

רק לאחר הבנת מגבלותיה.

גישה אחרת להתמודדות עם תפיטות נאיביות פיתח
ביכנר 12

באוניברטיטת צפון קרולינה; גישה זו המכונה

, SCALE-UP

מאפשרת לטטודנטים לבחון ולעמת במהלך

השיעור א ת תפיטותיהם הנאיביות מול תפיטות מדעיות

 Jי Oיוו רא  eוו בארץ כיי  eומ  eיטות הוראה
כ  eי Jוי תפי Oות  Jאיביות
חרף הצלחתה של גישת ההוראה החוקרת בלימודי
הפיזיקה

בMIT -

ובעשרות אוניברטיטאות נוטפות ב א רה"ב,

באמצעות שיטת למידה המבוטטת על תהליכי חקר

שבהן היא הביאה לשינוי בתפיטות הנאיביות של

ועבודות צוות  .תפקיד המורה בשיטה זו הוא לנהל את

הטטודנטים ולשיפור הישגיהם הלימודיים  ,לא יושמה עדיין

תהליך הלמידה ולהביא את הטטודנטים לבחינה מחודשת

שיטה זו במוטדות אקדמיים בישראל  .אחת הטיבות לכך

של עמדותיהם מול האתגרים העומדים בפניהם.

הי א שהפרידה מהתפקיד המטורת י של מרצה ואימוץ שיטת
הוראה חדשנית בטביבת למידה מאתגרת ומורכבת יותר

בMIT -

הופקדה במשך שנ י ם הוראת הפיזיקה בקורטי

הבטיט בידי מיטב המרצים שהפליאו בהדגמות ,בהמחשות

אינו קל למרבית חברי

הטגל .

המכללה האקדמית להנדטה אורט בראודה

בכרמיאל ,

ומופעים תיאטרליים בפני קהל טטודנטים נלהב ,אך הדבר

משקיעה כיום מאמצים להטמעת הגישה החדשנית ,לפיה

כ . 20%-

תקרב את הטטודנט להבנת

לא שינה מהותית את שיעור הכישלונות הגבוה

-

המצב המטריד הוביל את בלצ'ר ודורי 3להג י ש הצעה

הוראה פעילה בדרך

חוקרת1 5

עקרונות המדע  .אימוץ גישה זו כרוך באימוץ ש י טות שזכו

חדשנית לשינוי דפוטי ההוראה במוטד  .בהת א ם לשיטתו

להצלחה  ,כגון שיטת

של ביכנר  , 12הוחלף אולם ההרצאות בכיתת טדנה שבה

מחליפה את אולם ההרצאות בכיתה טדנאית  ,בה יושבים

SCALE-UP

המוזכרת לעיל .שיטה זו
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 המסבוב האקדמי המכבבה במינהב4 עב הגובה

(· 1 הטטודנטים טביב שולחנות ענולים )ראה תמונה
. המרצה עובר מעמידה בחזית הכיתה אל מרכז הטדנה
במהלך השיעור מתמודדים הטטודנטים עם משימות
 הכיתה מתפקדת.ועוטקים בפתרון בעיות ובניטויי מעבדה

והצוותים מדווחים על פעילותם, כקבוצת מחקר
 תפקיד המרצה מתמקד בתכנון טביבת.ותוצאותיה

 הפעלת הטטודנטים ומתן משוב יעיל בזמן אמיתי,הלמידה
הפעילות. בעת התמודדות הטטודנטים מול האתנרים
הלימודית בכיתה מטתייעת ברשת תקשורת בין המרצה
 הרשת מאפשרת שליפת.לטטודנטים ובינם לבין עצמם
 מתן, הצנת בעיות, הצנת מודלים ממוחשבים,משימות

. ועוד

ער ו כה

-

 קיום קבוצות דיון,משוב

 ר ו לינהj7  א מראה כ ית ת הרצאה באוניברסיטת צפ ו ו- 1 ת מ ו נה
. להרצאה מסור תי ת

SCALE-UP -  ב מרא ה אותה כית ה ל אח ר שע ברה לה ו ראה בש י טת-1 תמ ו נה

